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Til styrene, inkl vara, i:  
Juristforbundet-Stat 
Juristforbundet-Kommune  
Juristforbundet-Dommerforeningen 
Juristforbundet-Privat 
Juristforbundet-Student 
Hovedstyret 
Revisor 

Dato 2.7.2020 

Innkalling til ordinært landsmøte i Norges Juristforbund 6. og 7. november 2020, 
jf vedtekter for Norges Juristforbund § 3-1-2. 
 
Møtet starter fredag 6. november kl. 11.00 og antas å vare ut over dagen lørdag 
7. november. 
Møtet holdes på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3, 0155 Oslo. 
 
Foreløpig dagsorden   

 
• Valg av møteleder  
• Godkjenning av fremmøtte delegater og fullmakter 
• Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
• Forretningsorden for landsmøtet 
• Kjøreplan for behandling av sakene 
• Frist for å melde inn skriftlige endringsforslag til sakene på dagsorden 
• Hovedstyrets beretning for inneværende landsmøteperiode 
• Revidert og fastsatt regnskap for de to foregående årene med årsberetning 

etter regnskapslovens bestemmelser samt rapport fra kontrollkomitéen 
• Foreløpig økonomirapport for inneværende år 
• Prinsipprogram for Norges Juristforbund 
• Hovedsatsinger for forbundets aktivitet i kommende periode 
• Rammebudsjett for kommende landsmøteperiode 
• Fastsettelse av kontingent for kommende landsmøteperiode 
• Retningslinjer for kvinneutvalget og mangfold- og inkluderingsutvalget 
• Spesialistutdanning for jurister – rapport fra prosjektgruppen 
• Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt på ekstraordinært landsmøte i 2019 
• Vedtektsendringer 
• Valg (visepresident, to styremedlemmer, ett varamedlem) 
• Orientering om hvem de enkelte seksjonene har utpekt som medlem og 

varamedlemmer til hovedstyret  
• Valg av leder og to medlemmer til kontrollkomitéen 
• Valg av leder til valgkomitéen 
• Valg av revisor 
• Eventuelle valg av medarbeidere i sekretariatet som har permisjon fra sin 

stilling i staten for å arbeide i den organisasjonen de er medlem av 
 

• De forslag som for øvrig er satt opp på dagsordenen av hovedstyret eller 
korrekt meldt inn for behandling  



 
 
Frist for å fremme saker 
 
Seksjonsstyrene og medlemsforeningene har frist til 6. oktober med å fremme saker 
som ønskes behandlet på landsmøtet.  
Saker til dagsorden sendes til sekretariatet ved ass. generalsekretær Mette-Sofie 
Kjølsrød pr. mail msk@juristforbundet.no 
 
Oppnevning av representanter 
 
Etter vedtektene skal hver seksjon være representert med 4 medlemmer som velges av 
seksjonsstyrene. 
 
I tillegg møter 39 øvrige representanter som fordeles proporsjonalt mellom seksjonene 
med unntak av Juristforbundet-Student. Antall yrkesaktive medlemmer per 1.januar 
2020 danner grunnlag for beregningen.  
 

Juristforbundet-Stat 19 representanter 
Juristforbundet-Kommune 4  
Juristforbundet-Privat 15  
Juristforbundet-Dommerforeningen 1 
 

Samlet gir dette følgende representasjon:  
Juristforbundet-Stat 23 representanter 
Juristforbundet-Kommune 8  
Juristforbundet-Privat 19  
Juristforbundet-Dommerforeningen 5 
Juristforbundet-Student 4 

 
Seksjonene oppnevner selv sine representanter.  
 
Frist for å oppgi navn på representanter er 6. oktober 2020 
Lederne i seksjonsstyrene sender inn navnelister med mailadresser til sekretariatet ved 
Lars Alexander Benum, lab@juristforbundet.no 
 
Det er anledning til å stille med fullmakt én til én, jf. vedtektenes § 3-1-5 
 
Alle representantene får mail med praktisk informasjon så snart fullstendig liste 
foreligger.  
 
Endelig dagsorden med sakspapirer blir sendt til de oppnevnte representantene senest 
10 dager før møtet avholdes.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
generalsekretær 
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